Geurts & Van der Loo
Training, coaching en advies

Onze uitgangspunten
•

Mannen en vrouwen verschillen in werkbeleving, de verdeling
werk/privé, stijlen van leidinggeven en reacties op
veranderingen en probleemsituaties.

•

Mannen ontlenen hun gevoel van eigenwaarde vooral aan
presteren in hun werk. Een juiste balans tussen inspanning en
ontspanning, voldoende carrièreperspectief en een prettig
werkklimaat dragen voor hen bij aan bevredigende resultaten.
Veranderingen kunnen prestaties onder druk zetten.

•

Langdurig functioneren onder hoge spanning gaat ten koste van
flexibiliteit, effectiviteit en het vermogen helder te
communiceren. Reorganisaties, tegenvallende resultaten en
stagnaties in het carrièreverloop kunnen leiden tot verlies aan
motivatie, individueel disfunctioneren, verstoring van
werkrelaties, ziekteverzuim en verslechtering van resultaten.

•

In beweging blijven is voor organisaties noodzakelijk. Investeren
in een coachende benadering die aansluit bij de werkbeleving
van werknemers biedt de beste garantie voor behoud van
evenwicht, effectiviteit, constructieve samenwerking en heldere
communicatie. Veranderingen leiden zo tot betere resultaten.

U kunt bij ons terecht voor
• Training, coaching en advies voor uw afdeling of bedrijf over personeelszaken
zoals verbetering van samenwerking en leidinggeven, veranderingen in bedrijfscultuur en organisatieopzet, vergroting van efficiëntie en voorkomen van
ziekteverzuim.
• Persoonlijke coaching en advies bij vragen rond de werksituatie - zoals omgaan
met stress, verbetering van de communicatie en carrièreverloop - en levensvragen
rond spiritualiteit/zingeving en behoud van inspiratie in werk en relatie.
• Opleidingen voor professionals werkzaam op het gebied van preventie, coaching
en hulpverlening.

Geurts & Van der Loo
Geurts & Van der Loo is een bureau voor
training, coaching en advies. In onze
benadering staan de grondtonen centraal
die bepalend zijn voor persoonlijke identiteit, beleving en gedrag. Erkenning hiervan leidt tot rust en balans, en tot
nieuwe antwoorden op vragen rond ziekte,
gebrek aan motivatie en carrièreverloop.
Ook draagt het bij aan een vergroting van
de effectiviteit en het vermogen op een
constructieve manier om te gaan met
veranderingen. Toekomstplannen en doelstellingen voor persoon, afdeling of
bedrijf kunnen dan op een realistische
manier worden gesteld en gehaald.

www.geurtsenvanderloo.com

Wie zijn wij
Rob Geurts (1949) coach, hulpverlener (BIG geregistreerd),
supervisor en trainer.
Jack van der Loo (1955) coach, psycholoog/hulpverlener,
supervisor en trainer.
Wij startten onze samenwerking in 1990 en gaven deze in
1998 vorm in een eigen bureau.

Wij werken samen vanuit onze gedeelde deskundigheid en
waren betrokken bij de ontwikkeling van de sociale-netwerkbenadering, arbeidshulpverlening en sekse-specifieke hulpverlening. Wij verzorgen sinds ruim twintig jaar coaching,
advies, trainingen en opleidingen in uiteenlopende bedrijven
en organisaties. Wij werken samen met deskundigen in
diverse sectoren van bedrijfsleven en gezondheidszorg.

Contact
U neemt contact met ons op door het
aanmeldformulier in te vullen en aan ons toe te
zenden. U kunt ook bellen of emailen. We maken
dan een afspraak voor een vrijblijvend
oriënterend gesprek waarin we uw vraag in kaart
brengen en informatie geven over ons aanbod.
Vervolgens doen wij een voorstel voor een traject
op maat voor uzelf, uw afdeling of uw bedrijf.

Voor meer informatie
Geurts & Van der Loo
Van Asch van Wijckstraat 9
3811 LP Amersfoort
Tel: 033-4617778
E-mail: info@geurtsenvanderloo.com

www.geurtsenvanderloo.com

